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 (غير مراجعة)األولية الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019يونيو  30في 

 
 ركةالشمعلومات عن ـ 1
 

ة جدة بالمملكة العربية في مدينمسجلة شركة مساهمة سعودية  هيالشركة المتحدة الدولية للمواصالت )"الشركة األم"( 
 م(. 2007أغسطس  20هـ )الموافق 1428شعبان  7تاريخ  4030017038ب السجل التجاري رقم بموج السعودية

 
أجير السيارات تحت االسم التجاري "بدجت لتأجير السيارات" تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة األم في مزاولة نشاط ت

 في مدرجة. الشركة األم 0202000400بموجب ترخيص وزارة النقل الصادر في المملكة العربية السعودية بالرقم 
 م.2007سبتمبر  1تاريخ تداول"( من  السوق المالية السعودية )"

 
 لتالي:يقع المكتب المسجل للشركة األم في العنوان ا

 
 شارع قريش، حي السالمة 2421

 8115-23437جدة، المملكة العربية السعودية 
 1الوحدة رقم 

 
للنقليات من رأس المال الصادر لشركة الجذور الراسخة  %100الشركة األم نسبة  تمتلكالمالي،  التقريرفي تاريخ كما 

 .ار إليها مع الشركة األم مجتمعة بـ"المجموعة"()"الشركة التابعة" أو "رحال" ويشمملوكة لشخص واحد  –المحدودة 
أسست في المملكة العربية السعودية ونشاطها هو تأجير والتجارة في السيارات رحال هي شركة ذات مسئولية محدودة 

 .وقطع الغيار بموجب السجل التجاريالثقيلة والمعدات 
 

 :الشركات الزميلةفيما يلي تفاصيل 
 

 نسبة رأس المال %  النشاط الرئيسي  االسم
 يونيو 30    

 م2019 
 

 ديسمبر 31
 م2018  

 ترانز لييس القابضة الهندية الخاصة المحدودة
 

 %32.96 %32.96  إيجار تشغيلي للسيارات 

 يونيترانس انفوتيك خدمات الهند 
 الخاصة المحدودة 

 
 %49 %49  توفير خدمات تقنية معلومات

 
 عداداإلس اأسـ 2
 
 االلتزامبيان  1ـ  2

( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )
 .للمحاسبين القانونيين الهيئة السعودية المعتمدة منفي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

 
الية األولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة من ال تتضمن هذه القوائم الم

ديسمبر  31القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
ً على النتائج 2019 يونيو 30ي م. إضافة لذلك، فإن نتائج الفترة األولية المنتهية ف2018 م قد ال تعتبر مؤشراً دقيقا

 م.2019ديسمبر  31المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 
 
 أساس القياس 2-2

تُعد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ 
 االستمرارية.
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 الموجزة الموحدة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2019يونيو  30في 

 
 عداد )تتمة(أساس اإلـ 2
 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

وتم تقريب للمجموعة باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية الموحدة تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة 
 لاير سعودي ما لم يُشار إلى خالف ذلك. األرقام ألقرب ألف

 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-4

من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  للمجموعة الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة
عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن  مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح

المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً 
دارة . إن األحكام التي استخدمتها اإليةالمستقبل الفترات ستتأثر في التيجوهرياً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام 

وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات التي  للمجموعةفي تطبيق السياسات المحاسبية 
 أدناه:التغيرات الواردة في اإليضاح م باستثناء 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة ُطبقت في القوائم المالية

 
 خيارات التمديد واإللغاء -د اإليجار وعق

عند تحديد شروط عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة 
خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار اإللغاء. تكون خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإللغاء( متضمنة فقط في 

في بداية المجموعة أن عقد اإليجار سيتم تمديده )أو عدم إلغائه(. تقوم شروط عقد اإليجار إذا كان هناك يقين معقول ب
عقد اإليجار بتقييم ما إذا كان هناك تيقن معقول بأن خيار التمديد ستتم ممارسته في حال وجود حدث جوهري أو تغير 

 جوهري في الظروف مع وجود السيطرة.
 
  للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية ـ 3
 

افق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة تتو
م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي 2018ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت  م.2019يناير  1تدخل حيز التنفيذ في 
 صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.

 
. كما هو مطلوب بموجب معيار "عقود اإليجار"( 16تُطبق المجموعة )للمرة األولى( المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ر هذه التغييرات أدناه.يعة وتأثي(، تم اإلفصاح عن طب34المحاسبة الدولي )
  

على  أو ال تنطبق م، ولكن ليس لها تأثير2019يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في 
 القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
 ( "عقود اإليجار"16) المعيار الدولي للتقرير المالي 1ـ  3

( الصادر 4تفسير )"عقود اإليجار"، وال -( 17( محل معيار المحاسبة الدولي )16قرير المالي )يحل المعيار الدولي للت
تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بخصوص "فيما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار"، والعن 

( الصادر عن 27تفسير )الحوافز"، وال -لي بخصوص "عقود اإليجار التشغي –لجنة التفاسير الدائمة ( الصادر عن 15)
. يحدد المعيار بخصوص "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار" –لجنة التفاسير الدائمة 

مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود 
 نموذج منفرد داخل قائمة المركز المالي.اإليجار بموجب 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة( للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية ـ 3
 
 ( "عقود اإليجار" )تتمة(16) المعيار الدولي للتقرير المالي 1ـ  3

( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار 16)المعيار الدولي للتقرير المالي المؤجر بموجب تظل محاسبة 
(. يستمر المستأجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام 17المحاسبة الدولي )

( تأثير على عقود اإليجار 16)الدولي للتقرير المالي  (. ليس للمعيار17نفس مبدأ التصنيف في معيار المحاسبة الدولي )
 حيثما تكون المجموعة هي المؤجر.

 
( باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل للتطبيق في تاريخ التطبيق 16)المعيار الدولي للتقرير المالي تطبق المجموعة 

ثر رجعي مع التأثير التراكمي للتطبيق األولي م.بموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأ2019يناير  1األولي وهو 
ديسمبر  31للمعيار المعترف به في تاريخ التطبيق األولي، إن وجد. نتيجة لذلك، فإن بيانات المقارنة للسنة المنتهية في 

على م غير معدلة. اختارت المجموعة استخدام الوسائل العملية للتحول والتي تسمح للمعيار أن يتم تطبيقه فقط 2018
لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير تفسير و( 17)معيار المحاسبة الدولي العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار تطبق 

( في تاريخ التطبيق األولي. اختارت المجموعة استخدام إعفاءات االعتراف 4المالي للمعيار الدولي للتقرير المالي )
شهر أو أقل وال تنطوي على خيار الشراء )"عقود إيجار  12يجار، مدة إيجار لـ لعقود اإليجار ذات، في تاريخ بدء اإل

 قصيرة األجل"( وعقود إيجار بها أصل أساسي منخفض القيمة )"موجودات منخفضة القيمة"(.
 
 (16) تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليطبيعة  2 ـ 3

 م )زيادة / )نقص((:2019يناير  1( كما في 16) المالي فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير
 

 م2019يناير  1 
 

  الموجودات
 موجودات حق االستخدام

 ً  مبالغ مدفوعة مقدما
 

 مجموع الموجودات

 13.291 
(1.790) 

─────── 
 11.501 
 

 المطلوبات
 التزامات عقود إيجار 

 

 
 11.501 

─────── 
 ــ        مجموع التعديالت على حقوق الملكية

 ═══════ 
 

(، قامت المجموعة 16) المعيار الدولي للتقرير الماليلدى المجموعة عقود إيجار لمكاتب ومواقع عديدة. قبل تطبيق 
كعقد إيجار تشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، تم بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار )كمستأجر( في بداية العقد 

إيجار في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار.  تسجيل دفعات اإليجار كمصروف
وتم تسجيل أي إيجار مدفوع مسبقاً وإيجار مستحق الدفع تحت بند "مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة تجارية وذمم مدينة 

 أخرى" على التوالي.
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 )تتمة( ة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحد
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة( للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية ـ 3
 
 ( )تتمة(16) تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 2 ـ 3

جار (، اعترفت المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإلي16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات لتلك العقود التي سبق تصنيفها كعقود إيجار 

عقود اللتزامات االعتراف بموجودات حق االستخدام على أساس المبلغ المساوي تم  الموجودات منخفضة القيمة.
لتزامات ستحقة الدفع والتي سبق االعتراف بها. تم االعتراف باإيجار مدفوعة مسبقاً وماإليجار المعدلة مقابل أي دفعات 

معدل االقتراض المتزايد في عقود اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام 
اإليجار أجر المطبق على التزامات عقود للمستالمتزايد كان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض تاريخ التطبيق األولي. 

 .%4.2م هو 2019يناير  1في 
 

( على تلك العقود التي سبق 16قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
الي للمعيار الدولي للتقرير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المتفسير ( و17تصنيفها بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 (، قامت المجموعة بتطبيق الوسائل العملية التالية: 16(. عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )4المالي )
 

 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول. •
( كعقد إيجار قصير األجل مع فترة عقد 17ر المحاسبة الدولي )المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي وفقا لمعيا •

 م،2019يناير  1شهر كما في  12اإليجار المتبقية أقل من 
 استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، •
 د التي تتضمن خيارات تمديد أو انهاء للعقد،استخدام التقدير في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقو •
خيار، وفقاً لفئة األصل األساسي، عدم فصل المكونات غير اإليجارية عن المكونات اإليجارية، وبدالً من ذلك  •

 احتساب كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية ذات عالقة كمكون إيجاري منفرد.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 3-3
ً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) ( والذي تم تطبيقه من 16فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للشركة وفقا

 تاريخ التطبيق األولي:
 

 موجودات حق االستخدام
 تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي أصبح فيه األصل
األساسي جاهزاً لالستعمال(. يتم قياس الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض 
في القيمة، وتعديلها بأي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام مبلغ التزامات 

ي ودفعات اإليجار المنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصاً أالمتكبدة األولية والتكاليف المباشرة المسجلة عقود اإليجار 
على أساس القسط الثابت أو العمر اإلنتاجي التقديري ـ االستعمال ويتم استهالك الموجودات حق حوافز إيجار مستلمة. 

في نهاية العقد إليها. المؤجر ستؤول صل أيهما أقصر ـ في نهاية مدة العقد إذا كانت المجموعة على يقين بأن ملكية األ
 النخفاض القيمة.االستخدام تخضع الموجودات حق 

 
 مطلوبات اإليجار

ة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم مجموعفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم ال
ً أي على مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإل يجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصا

حوافز إيجار قابلة لالستالم ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب 
تيقن معقول بأن  ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة المجموعة 
لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف المجموعة 

 م الدفع خاللها.في الفترة التي يت
 
 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 10ــ 

 )تتمة( ت حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحا
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة( للمجموعةالتغييرات في السياسات المحاسبية ـ 3
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 3-3
المتزايد في تاريخ بداية عقد  المجموعة معدل االقتراض تستخدموفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، 

اإليجار إذا ما كان معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ 
اإليجار ليعكس تثبيت الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافةً إلى ذلك، يتم إعادة قياس عقود التزامات 

في القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة 
 أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.جوهرها 

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار ذات موجودات منخفضة القيمة

شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي  12بمدة إيجار  عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود
ككل. يتم االعتراف بالمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالمجموعة بحدود الرسملة الخاصة 

القسط الثابت في بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس 
 .الموحدة األولية الموجزةالربح أو الخسارة قائمة 

 

 الزكاة ـ 4

 

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:
 

لفترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

  م2019يونيو 

المنتهية في  للسنة
 ديسمبر 31

 م2018  
 لاير سعودي باآلالف 

  
آلالف لاير سعودي با  

 في بداية الفترة / السنة
 السنة/  الفترة خالل مخصص

 مدفوع خالل الفترة / السنة
 

 في نهاية الفترة / السنة
 

 6.463 
 2.631 
(5.048) 

─────── 
 4.046 

═══════ 

 10.437 
 5.074 
(9.048) 

─────── 
 6.463 

═══════ 
 

 وضع الربط الزكوي
 

 الشركة األم
م. تم 2018ديسمبر  31اإلقرارات الزكوية لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في قامت الشركة األم بتقديم 

 31االنتهاء من جميع إجراءات الربط مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 
 ت قيد التنفيذ. م ما زال2018م حتى 2013م. والربط للسنوات المالية من 2012ديسمبر 

 
 الشركة التابعة ـ شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة 

ط م. ال يزال الرب2018ديسمبر  31قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في 
 .م قيد التنفيذ2018م إلى 2012للسنوات المالية من 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 11ــ 

 )تتمة( األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019يونيو  30في 

 
 ربحية السهم ـ 5
 

يتم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
ربحية احتساب على المجموعة. لم يتم عرض  سهمة للالمخفض يةربحال احتساب العادية القائمة خالل الفترة. ال ينطبق

 من العمليات المستمرة بسبب عدم وجود عمليات متوقفة خالل الفترة. المستقلة السهم 
 

 أشهر المنتهية  الثالثةلفترة  

 يونيو 30في 

 لفترة الستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30في 

 م2018 م2019  م2018 م2019 

 العادية للشركة األم  الربح العائد لحملة األسهم

 )لاير سعودي باآلالف(  

 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربحية السهم 

 األساسية والمخفضة )لاير سعودي باآلالف(  

 

 ربحية السهم )باللاير السعودي(

 

43.477 

══════ 

 

71.167 

══════ 

0.61 

══════ 

 

40.831 

══════ 

 

71.167 

══════ 

0.57 

══════ 

  

85.081 

══════ 

 

71.167 

══════ 

1.20 

══════ 

 

80.424 

══════ 

 

71.167 

══════ 

1.13 

══════ 

 
 ممتلكات ومعداتـ 6
 

 أشهر المنتهية في الستةلفترة  

 م2019 يونيو 30

 للسنة المنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخرى

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 سيارات

 

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 أخرى

 لاير سعودي  

 باآلالف 

 المجموع

 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 إضافات خالل الفترة / السنة

 تحويل سيارات إلى مخزون 

 استهالك للفترة / للسنة

 

 صافي القيمة الدفترية الختامية

 

 1.112.321 

 238.246 

(55.256) 

(221.609) 

─────── 

 1.073.702 

═══════ 

 95.577 

 32.945  

 ــ     

(3.529) 

────── 

 124.993 

══════ 

 1.207.898 

 271.191 

(55.256) 

(225.138) 

────── 

 1.198.695 

══════ 

  1.191.590 

 502.774 

(134.785) 

(447.258) 

─────── 

 1.112.321 

═══════ 

 97.497 

 4.422 

 ــ    

(6.342) 

────── 

 95.577 

══════ 

 1.289.087 

 507.196 

(134.785) 

(453.600) 

────── 

 1.207.898 

══════ 

 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 12ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30في 

 
 اإليجارموجودات حق االستخدام والتزامات عقود ـ 7
 

 
 رأس المالـ 8
 

: م2018ديسمبر  31) لاير سعوديمليون  711.67 مبلغ األم رأسمال الشركةبلغ ، م2019 يونيو 30كما في 
( سهم مليون 71.167: م2018ديسمبر  31)سهم مليون  71.167 يتكون منحيث مليون لاير سعودي(  711.67

 لاير سعودي للسهم الواحد.  10بالكامل بقيمة  دفوعم
 

مليون  106.75نهائية بمبلغ نقدية توزيعات أرباح م 2018يناير  31اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
اجتماع وافق المساهمون في . م2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5 لاير سعودي )تمثل

 وأصدروا توزيعات أرباح نهائية.اقتراح المجلس  على م2018أبريل  30جمعية العمومية بتاريخ ال
 

مليون  106.75نهائية بمبلغ نقدية توزيعات أرباح  م2019يناير  31اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
م. اعتمد المساهمون في اجتماعهم 2018بر ديسم 31لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  1.5لاير سعودي )تمثل 

 م اقتراح مجلس اإلدارة واعتمدوا إصدار توزيعات أرباح نهائية.2019ابريل  18بتاريخ 

 دات حق موجو 
 االستخدام  

 التزامات عقود 
 إيجار  

لاير سعودي  
 باآلالف

 

 لاير سعودي 
 باآلالف

 م2019يناير  1كما في 
 إضافات خالل الفترة
 مصروف استهالك

 مصروف فائدة
 مدفوعات

 
 م2019يونيو  30كما في 

 13.291  
 6.122 
(1.955) 

 ــ     
 ــ     

───────   
 17.458 

═══════ 

 11.501 
 6.122 

 ــ     
 302 
(1.512) 

───────   
 16.413 

═══════ 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 13ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30في 

 
 بنكيةقروض ـ 9
 

   يونيو 30 
 م2019 

 لاير سعودي
 باآلالف  
 

 ديسمبر  31
 م 2018 

 لاير سعودي
 باآلالف  

 قروت /مرابحةاتفاقيات بيع 
 قروت /مرابحةبيع اتفاقيات ناقص: الجزء المتداول من 

 
 المتداولغير الجزء 

 

 103.230 
(88.983) 

────── 
 14.247 

══════ 

 105.461 
(89.610) 

────── 
 15.851 

══════ 
 

للمجموعة من تسهيالت بموجب منتجات تمويل إسالمي تتضمن ترتيبات مرابحة تتكون القروض البنكية طويلة األجل 
ً لألسعار السائدة في في المملكة العربية السعودية مع بنوك تجارية . يترتب على مثل هذه القروض رسوم تمويل وفقا

لب. تتضمن . وهذه القروض مضمونة بواسطة سندات ألمر تستحق عند الطفي تاريخ إبرام عقود القروض السوق
اتفاقيات القروض تعهدات تنص ـ من بين أمور أخرى ـ على االحتفاظ بنسب مالية محددة. إن األقساط التي تستحق 

قائمة المركز المالي االولية الموجزة الموحدة تم عرضها كمطلوبات متداولة في قائمة المركز  تاريخ شهراً من 12خالل 
لقروض البنكية مستحقة على أقساط شهرية متغيرة على أن يتم سداد القسط األخير إن ا المالي االولية الموجزة الموحدة.

 م.2020ديسمبر  20في 
 

 عالقة وأرصدتها جهات ذات معامالت مع ـ 10
 
وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت  وأعضاء مجلس اإلدارة الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين مثلت

ه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً جوهرياً. يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة بشروط التي تمارس على هذ
 مماثلة لتلك الشروط السائدة في المعامالت التجارية.



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 14ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019 يونيو 30في 

 

 عالقة وأرصدتها ـ معامالت مع جهات ذات 10

 
 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها: (أ
 

 مبالغ المعامالت مبالغ المعامالت طبيعة المعامالت طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة

لفترة الثالثة أشهر    
 30المنتهية في 

 م2019يونيو 
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

لفترة الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2018يونيو 
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2019يونيو 
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2018يونيو 
 لاير سعودي

 باآلالف 
 

 ــ     31 ــ     7 إيجار سيارات مساهم مجموعة الزاهد )إيضاح ب( 

        
 283 ــ     151 ــ     خدمات مستلمة ذات عالقة أخرىجهة  مؤسسة عبداالله عبدهللا الزاهد التجارية

 6.430 ــ     2.653 ــ     بيع سيارات مستعملة  

       

 2.339 3.006 1.046 1.682 منافع قصيرة األجل موظفون كبار موظفي اإلدارة 

 200 317 100 159 جلمنافع طويلة األ    

 900 2.113 450 1.107 مكافأة مجلس اإلدارة  

 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 15ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة(عالقة وأرصدتها معامالت مع جهات ذات ـ 10

 
 ما يلي:كنهاية الفترة/السنة  اعتباراً منهة ذات عالقة كما يمثل المستحق من ج (ب
 

 م2019 يونيو 30 
 لاير سعودي

 باآلالف 

 م2018ديسمبر  31
 لاير سعودي

 باآلالف 

 )المضمنة في صافي الذمم المدينة التجارية( مجموعة الزاهد
 

64 
════ 

85 
════ 

 
 ارتباطات والتزامات طارئةـ 11

 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 9.6 ، لدى المجموعة خطابات ضمان قائمة بمبلغم2019 يونيو 30كما في 
صادرة من بنوك في المملكة العربية السعودية نيابةً عن المجموعة ضمن مليون لاير سعودي(  6.2: م2018

 دورة األعمال االعتيادية.
 

 قطاعيةالمعلومات الـ 12
 

ـ كما هو مبين أدناه ـ تمثل وحدات أعمال استراتيجية للمجموعة. ُمعدة للتقارير لدى المجموعة ثالثة قطاعات 
تقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب 
استراتيجيات تسويقية مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير 
اإلدارة الداخلية على أساس كل ثالثة أشهر على األقل. يصف الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات 

 المجموعة:
 
 قطاع اإليجار ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات إيجار متوسطة إلى طويلة األجل. •
 إيجار قصيرة األجل. قطاع التأجير ـ يمثل السيارات المؤجرة للعمالء بموجب ترتيبات •
أخرى ـ تمثل المخزون والموجودات والمطلوبات األخرى واإليرادات والمصروفات لتلك البنود غير  •

 المصنفة ضمن قطاعات اإليجار والتأجير.
 

 لم يتم تجميع قطاعات التشغيل لتكوين قطاعات التشغيل أعاله.
 

رفعها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التقارير عنها و إعدادتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 
( تلك البنود العائدة مباشرةً إلى للمجموعة ، ومسؤول العمليات األول والمسؤول المالي األولللمجموعة التنفيذي

 قطاع ما وتلك النتائج التي تستند إلى أساس معقول.
 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 16ــ 

 )تتمة( ة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحد
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة( قطاعيةالمعلومات الـ 12

 
. يتم قياس األداء استناداً إلى إيرادات القطاعات أدناه فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات

. لم يتم رفع تقارير حول اإليرادات بالشكل الوارد في التقارير الداخلية لإلدارة التي تُراجع من قبل اإلدارة العليا
يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يمثل الجدول التالي معلومات القطاعاتخالل الفترة.  من القطاعات

 م:2019
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 المجموع أخرى تأجير إيجار التفاصيل

 لفترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في

 رلفترة الثالثة أشه

 المنتهية في 

 لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 يونيو 30 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف 

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف 

 

 إيرادات ـ عمالء خارجيين 

 

 126.902 

 

 139.886 

 

 65.277 

 

 53.895 

 

62.290 

 

56.903 

 

 254.469 

 

 250.684 

 (111.586) (112.608) ــ     ــ     (25.087) (32.629) (86.499) (79.979) استهالك واطفاء

 ───── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── ─────── 

 139.098  141.861  56.903 62.290 28.808  32.648  53.387  46.923  ربح القطاع

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════   

   :)المصروفات( غير الموزعة / اإليرادات
 (75.349) (68.178) كلفة اإليراداتت

 1.843  391  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي
 (10.475) (10.590) مصاريف بيع وتسويق

 (10.610) (17.228) مصاريف عمومية وإدارية
 (1.968) (1.444) تكاليف تمويل، صافي

 (7)  11  حصة من نتائج شركات زميلة
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 

 42.532  44.823  الربح قبل الزكاة
 ════════ ════════ 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 17ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30في 

 
 )تتمة( قطاعيةـ المعلومات ال12

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 المجموع ىأخر تأجير إيجار التفاصيل

 يونيو 30 

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2019

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 يونيو 30

 م2019 

 لاير سعودي

 باآلالف

 نيويو 30

 م2018

 لاير سعودي

 باآلالف

 

 إيرادات ـ عمالء خارجيين 

 

 258.379 

 

 279.354 

 

 130.712 

 

 106.557 

 

124.786 

 

135.005 

 

 513.877 

 

 520.916 

 (226.633) (227.250) ــ     ــ     (51.531) (62.697) (175.102) (164.553) استهالك واطفاء

 ────── ───── ───── ───── ───── ───── ─────── ─────── 

 294.283  286.627  135.005 124.786 55.026  68.015  104.252  93.826  ربح القطاع

 ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════   

 

 
  فيما يلي تفاصيل موجودات ومطلوبات القطاعات:

 
  غير موزع  موزع التفاصيل

 

 

 

 م2019 يونيو 30

 إيجار

 لاير سعودي 

 باآلالف

 تأجير

 لاير سعودي 

 باآلالف

 أخرى 

 لاير سعودي 

 باآلالف

 المجموع

 لاير سعودي 

 باآلالف

 موجودات القطاعات

 مطلوبات القطاعات

747.975 

 ــ     

325.731 

 ــ     

 363.499 

332.519 

1.437.205 

332.519 

      

      م2018ديسمبر  31

 موجودات القطاعات

 مطلوبات القطاعات

791.909 

 ــ     

320.416 

 ــ     

 324.059 

310.029 

1.436.384 

310.029 

 
 
 
 
 

   اإليرادات / )المصروفات( غير الموزعة:

 (165.649) (141.405) تكلفة اإليرادات

 2.624  837  إيرادات تشغيلية أخرى، صافي

 (19.560) (21.569) مصاريف بيع وتسويق

 (23.825) (34.388) مصاريف عمومية وإدارية

 (3.952) (2.376) تكاليف تمويل، صافي

 73  (14) حصة من نتائج شركات زميلة

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 

 83.994  87.712  الربح قبل الزكاة

 ═══════ ══════ 



 الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
 ( وشركتها التابعةشركة مساهمة سعودية)

 
 ــ 18ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة(
 م2019يونيو  30 في
 

 العادلة للموجودات والمطلوبات القيمـ 13
 

القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في 
ى معاملة تتم على أساس نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إل

 االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.
 

م قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير يت
األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. يأخذ قياس 

حقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على ت
 فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 

 
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها قياس القيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية تصنف 

رمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس في نطاق الهيكل اله
 القيمة العادلة ككل:

 
 المستوى األول: األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات. •
األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة  المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد •

 أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس  •

 القيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
 

الت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من وفيما إذا كانت المدخ
الهيكل الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي 

 قياس.للقيم العادلة من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل ال
 

تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي 
 تحدث فيها هذه التغيرات.

 
م يتم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريباً من قيمها 2018ديسمبر  31م و2019 يونيو 30كما في 

من المستوى الثاني للهيكل الهرمي للقيم العادلة. لم يتم تطبيق مدخالت جوهرية في تقييم الدفترية وتصنف ض
 م.2018ديسمبر  31م و2019 يونيو 30الذمم المدينة التجارية كما في 

 
يتم تحديد القيم العادلة للقروض في المجموعة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل 

ديسمبر  31م و2019 يونيو 30يعكس معدل االقتراض في نهاية فترة التقرير المالي. كما في الخصم الذي 
 م، ال تختلف القيم الدفترية للقروض جوهرياً عن قيمها العادلة المحتسبة.  2018

 
 م، لم تكن هناك تنقالت بين المستويات.2019 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 

 
 م المالية األولية الموجزة الموحدةالموافقة على القوائـ 14

 
م 2019 يوليو 18تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة غير المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 هـ(.1440 ذو القعدة 15)الموافق 
 


